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»من املاضي« صفحات مضيئة مشرقة  نفتحها معكم يوم السبت من 
كل أسبوع نوثقها لكم بشهادات وأسرار وذكريات كويت املاضي مع 
رجاالتها األوائل الذين عاشوا الفترتني ما قبل النفط وما بعده. نحاول 

كل أسبوع أن نعيد رسم كويت املاضي مع ضيوفنا ونسبر أغوار ذاكرتهم 
اململوءة بعبق املاضي والزمن اجلميل. صفحات »من املاضي« ليست 
أكثر من محاولة إلعادة كتابة الزمن اجلميل بألسنة من عاشوا ذاك 

الزمان والذين يرددون دوما »عتيج الصوف وال جديد البريسم«.

للتواصل مع صفحات من املاضي
وإرسال السير الذاتية للراغبني في املشاركة.

jeplowy@alanba.com.kw  إعداد: منصور الهاجريالبريد االلكتروني

العم مبارك املجيبل داخال الى الديوانية

في بداية اللقاء يحدثنا العم مبارك منصور ناصر املجيبل عن مولده 
وبداياته األولى وطفولته وكيف كانت واملنطقة التي نشأ فيها ومن كان 

يسكنها في تلك الفترة فيقول:
ولدت في الكويت في براحة املجيبل في منطقة الش����رق بالقرب من 
فريج الشيوخ وذلك عام 1923 وتعتبر براحة املجيبل من البرايح الكبيرة 
وحتيط بها مجموعة من البيوت الصغيرة والكبيرة والتي كانت مبنية 
من الطني ومن صخور البحر، وكان جدي مبارك أول من سكن في تلك 
البراحة واطلق عليها فيما بعد اس����م العائلة »املجيبل« وكانت تتفرع 
منها سكك كثيرة تؤدي الى بعض الطرق املتفرعة، كما كان بيت جدي 
مب����ارك بيتا كبيرا وفيه ديوانيتان ومتتد البراحة من حي املطبة حتى 
ميدان الش����رق. ومما اذكر بيت الشاعر سعد اللوغاني وكذلك ديوانية 
عمي سلمان املجيبل مقابل سكة الشعري، وبعد تقلب األحوال وتغيرها 
حاولت ان أطالب ببيت املجيبل والديوانية التي كانت فيه حيث سكن 
من قبل غيرنا وبدلت ملكيته وذهبوا الى أمي وشكوا لها. وقالت الوالدة 
تي عليك حرام اذا تطالب بالبيت« وذهبت الى خوالي مجبل وعلي  »ُدرَّ
املجيبل وقال خالي أمك حالفة عليك خالص ال تطالب« ومسجد املطبة 
تقريبا بالقرب من براحة املجيبل وفيه مسجد مال حسني التركيت وهو 
إمام وخطيب فيه، وعندما كنا صغارا كنت العب األلعاب الشعبية بذلك 
الوقت مثل لعبة البلبول والدوامة والهول والصفروق والتيلة واملقصي 
واثناء لعب الهول كنت سريع الركض وسبوق على أصدقائي واذكر سعد 
النجدي وآخرين كنت العب معهم الهول وعندما بلغ عمري العاش����رة 
بدأت العمل في البحر مع العلم انني عندما باشرت العمل البحري كان 

عمري تقريبا 8 سنوات.

الدراسة والتعليم

وع����ن النصيب ال����ذي ناله 
م����ن التعليم يقول العم مبارك 
املجيب����ل: دخلت مدرس����ة مال 
عبدالوهاب احلنيان وكنت اهرب 
منها وما احب الدراس����ة قرأت 
وحفظت القليل من القرآن الكرمي 
وكان في املدرس����ة بعض أبناء 
املجيبل أيضا، تعلمت في مدرسة 
مال بالل وكنت اهرب من املدرسة 
واذهب الى البحر وتعلمت القليل 
من احلساب وكان الوالد دائما 
يخانقن����ي ومعي مجموعة من 
أبن����اء الفريج، ول����م اكمل من 
تعليمي س����وى القدر البسيط 
وتركت الدراسة وتوجهت للعمل 
منذ صغري، كما تعلمت ودرست 
أيضا ف����ي املعاه����د املوجودة 
في اجلي����ش الكويتي وأكملت 
دراستي، وزادت علومي وثقافتي 

مع التعليم العسكري.

العمل بحارًا في السفن الشراعية

بعد مشواره القصير في ميدان التعليم توجه للعمل في البحر 
الذي عش����قه منذ صغره، وعن بدايات ذلك يقول: كان أخي ناصر 
بح����ارا مع النوخذة أحمد العثمان وكان بحارا وأحيانا ينهم، وقد 
دعاني أخي للعمل معهم كبحار وأول س����نة م����ع النوخذة احمد 
العثمان، وجميع رجال املجيبل كانوا يركبون البحر مع العثمان 
وعملت بحارا في سفينة فتح الرحمن وملا شافوني بعض البحارة 
قال����وا ليش جايب����ني هذا صغير وانا في ذل����ك الوقت كنت حركا 
ونش����يطا جدا وملا سمعتهم يقولون ذلك أس����رعت وركبت على 
القلمي واثبت لهم قوة همتي ونش����اطي، وكان النوخذة يعطيني 
قالطة واحدة والس����لفة أول مرة 200 روبية وهي محسوبة على 
البحار يدفعها آخر املوسم بعد العودة من السفر واذا البحار حصل 
على فضيلة فهذا شيء طيب يستطيع ان يدفع ويسدد الدين الذي 
أخذه وأعطيت الس����لفة للوالد، وملدة 4 سنوات كنت بحارا معه، 
البداية خرجنا من طوينة وس����افرنا الى الهن����د، قال أخي ناصر 
روح م����ع بالل الصقر ألنه العام املاض����ي أعطى للبحارة فضيلة 
طيبة ومجزية، نزلت من النوخذة احمد العثمان وعملت بحارا مع 
النوخذة بالل الصقر، حملنا متورا أول املوسم زهدي وخضراوي 
وبعد وصولنا الى مومباي نزلنا التمور للتاجر يوس����ف الصقر 
كذلك عملت بحارا في املهلب والنوخذة حس����ني العسعوسي قبل 
ان اركب مع بالل الصقر بعد النوخذة احمد العثمان حملنا متورا 
وسافرنا من البصرة الى الهند ونزلنا التمر وكذلك ركبت بحارا مع 

وكل مدينة أحلى من الثانية، والكويتيون كان عندهم قهاوي في 
هذه األماكن.

النوخذة بالل الصقر

بع����د ذلك يتطرق العم مبارك املجيبل في حديث الذكريات الى 
الكالم عن النوخذة بالل الصقر فيقول: ركبت بحارا مع النوخذة 
بالل الصقر عام 1943م والس����فينة ملك عائلة الصقر، خرجنا من 
طوينة وتوجهنا الى مومباي دون حمولة، فقط وضعنا »اطعان« 
وهو إما رمل أو أي غرض ثقيل وكانت السفينة اسمها )اسالم(.

وكان عدد من في تلك السفينة 38 بحارا مع النوخذة واملجادمة 
والسكونية، وصلنا الى مدينة مومباي وطرحنا بحر »توقفنا بحر« 
وكان في الذهاب سنيار معنا النوخذة عيسى العثمان ابتعدنا بعيدا، 
وفي مومب����اي اجتمع النوخذة بالل الصقر مع التجار والنواخذة 
ونحن البحارة في الس����فينة قال النوخذة عيسى العثمان بعدما 
حمل بضاعته من ميناء مومباي، قال سنخرج ونسافر وكان ذلك 
قبل س����فرنا ب� 8 أيام بتاريخ 1943/4/28 ونحن خرجنا من ميناء 

مومباي يوم 1943/5/5.
بعض النواخذة قالوا للنوخذة بالل الصقر ال تخرج اجلو غير 
مناس����ب هذه األيام ألن فيه ضربات وعواصف، لكن، رحمه اهلل، 
أصر على رأيه وكنا محملني قوالب ذهب أفرغنا الصابون بالبحر 

ووضعنا الذهب في العلب وكذلك حملنا قطن وروح الشكر.
عيس����ى العثمان لم يتعرض للبرصات ألنه خرج قبلنا وليس 

باملوسم الضربه.

غرق السفينة

ويكمل العم مبارك املجيبل: امله���م خرجنا وبعد 3 أيام ضربتنا 
البرصات في الغبة ومعنا تنكسيري احنا قلصناه بعدين ابتعدنا كنا 
رافعني السفديرة.. بدأ الطوفان هواء شديد ونزل مطر غزير والبرق 
والرعد سايبة كبيرة النوخذة بالل قال اقطعوا حبال الدقل القلمي 
وسقط في البحر من شدة املوج والهواء، ثم رجع الدقل القلمي علينا 
وضرب بالسفينة فصار فيها ثقب كبير ودخل علينا املاء من حتت 

ومن فوق وقد نسينا بعض احلبال ما قطعناها.
غرقنا بعد دخول املاء للسفينة سايبة قوية البوم ركس بقاع البحر 
والبحارة متسكوا باجلالبوت ثم انقلبت اجلالبوت ونحن صرنا حتتها 
وغصت من حتتها وخرجت مع من خرج اال ان النوخذة بالل الصقر 
ضرب في رأسه وصدره ونزل منه دم كثير، رحمه اهلل، ومن معه، 
وكان معنا بش���ير خادم الصقر وكان راعي )الدبوسة( ومعنا سعد 
املجيبل ولد خالتي جنا من الغرق وعبدالعزيز املجيبل ولد خالتي 
أيضا لكنه غرق ولم ينج، رحمه اهلل، وقال سعد املجيبل للنوخذة 
تش���هد وانطق الشهادتني وهكذا غرق النوخذة ومات بوسط البحر 
من الضربة اللي فيه، وانا اس���بح واذا ببش���ير خادم الصقر ينزف 
منه الدم حتى وصل الى فمي ، الغريق دائما ابتعد عنه واذا أمس���ك 
بك يغرقك معاه، ش���اهدت مجموعة من البحارة وهم يغرقون بقاع 
البحر أمامي وبجنبي، بعد ذلك الس���فينة التي كانت معنا ش���افتنا 
باليوم الثالث تقريبا، ورموا لنا احلبال حتى يتم س���حبنا وتعلقت 
باحلبل وصعدت الى س���طح السفينة وكنت أول بحار يصعد لتلك 
السفينة واعطوني مريس متر منقوع في املاء ثم ردت روحي، وقد 
مات من البح���ارة 26 بحارا والنوخ���ذة، واهلل أنقذ 12 بحارا حيث 
صعدنا الس���فينة واملطر ينزل واألمواج ترتفع والهواء شديد، وفي 
تلك احلالة استطعت ان اصعد الى السفينة التنكسيري التي نقلتنا 
نحن ال� 12 بحارا وأما البحارة اآلخرون، رحمهم اهلل، فغرقوا بوسط 
الغبة وباحمليط الهندي والس���فينة غاصت بقاع البحر مبا فيها من 

حمولة وأغراض وأشرعة،
وكانت االمواج ترفع الس���فينة ولكني سبحت جتاهها ورموا لي 
احلبال فتعلقت بها وصعدت الى السفينة في آخر نفس وآخر قوة 
وكنت اول بحار من السفينة الغارقة اصعد مع »التنكسيري« وقضيت 
ثالثة ايام وثالث ليال لم اذق االكل سابحا ومحاوال ان اصل لشيء، 
وكان ثاني بحار كويتي صعد للس���فينة هو املرحوم سعد العبكل 
وبعده سعد ولد خالتي وخليفة بودهوم، بعدما صحوت وردت العافية 
في باش���رت رمي احلبال لربعي في البحر واخو سعد العبكل سبح 
من تفر السفينة ولكنه لم يستطع ان يكمل وغرق بالبحر وخليفة 
النومان ضربه الس���كان وغرق بالبحر من شدة االمواج وملا طلعت 
الش���مس عقب ما صعدنا التنكسيري شفنا حبيب كرم والطليحي 

وناديناهما وطلعناهما.
عددنا اثنا عش���ر بحارا اهلل انقذنا من الغرق صعدنا الس���فينة 
ورجع النوخذة التنكس���يري الى مدين���ة بومباي وصلنا الى هناك 
ونزلنا على امليناء وشاهدت حسني بالل الصقر، ولكن قبل وصولنا 
الى بومباي حصل للسفينة حالة بحرية، بان السفينة »سمرت« أي 

النوخذة سليمان بن عيسى في سفينتهم ملك البن عيسى وحملنا 
صديفي وهو محار كبير ونقلناه الى عدن ووضعناه في خياش، 
كل بحار ينقل وظهورنا جرحت وبعد ذلك سافرنا من عدن خاليني 
الى املكال وحملنا عبرية )ركاب( من 10 عائالت واحد منهم ضربه 
الدامن وملا سمعنا صراخ العائالت وتبصرنا األمر شفنا اللي طايح 
بالبح����ر وكنا في بحر خط االس����تواء وعلى طول طبيت انا وراه 
علشان اطلعه وملا وصلت له واذا به ينافخ وهايج وال تقدر عليه 
من كثر ما هو عسر وكان اجلماعة باملركب ينادوني ال يغرقك ثم 
رمى لي تركي القصام حبال وطب وراي وساعدنا الرجل وخرجنا 
من البحار وفرحت أم وزوجة الرجل وتش����كروا منا. ورجعنا الى 
ع����دن ورجعنا الى البصرة ونقلنا متورا الى بربرة في الصومال، 
ومم����ا اذكر ان بعض الصوماليني كان����وا يعملون )خفاقة( حفرة 
يغطونها والبحار وهو يحمل التمر يس����قط فيها فيأتي بعضهم 
ويأخ����ذ التمر ويهرب والبحار ال يس����تطيع اللحاق بهم هكذا كنا 
نعاني، س����افرت الى ممباس����ا وبعدها الى مصّوع وأيضا سافرت 
الى المو وفيها تعرضت بعض السفن العتداء من قبل الغواصات 
واذكر ان س����فينة عبداهلل اجلاراهلل كان اسمها إرطاوي تعرضت 
للقصف أثناء احلرب العاملية الثانية وكانت هي السفينة الوحيدة 

بني سفن الكويت التي تعرضت ملثل هذا احلادث.
سافرت بحارا مع حسني العسعوسي وكنا محملني روح الشكر 
وذهب وس����كتلي الى البصرة وحملنا منها 11 رأس����ا من اخليول. 
نقلناها الى مدينة مومباي لسباق اخليل هناك وكل رأس في داخل 
صندوق ومعها »س����ايس« يراقبها ويطعمها، وكنا بوسط البحر 

وحصل حادث ألحد اخليول وصلنا الى مومباي ونزلناها.

النوخذة علي النجدي

كما يضيف العم مبارك املجيبل: ركبت بحارا مع النوخذة علي 
النجدي في س����فينة ملكه وهو فيها نوخذة وبعدما حملنا التمور 
وتوجهن����ا الى الهند ونزلنا التمور وبعد فترة س����افرنا الى قوة 
وحملنا شايا الى مومباي، النوخذة تأخر علينا وكذلك حملنا بضاعة 
متفرقة ألحد املواطنني ال����ى البصرة والنول 200 روبية ورجعنا 
الى الكويت محملني سكتلي أخشاب من قوة لتاجر كويتي وأيضا 
كانوا يحملون بامبو واخشابا وحباال جميعها للتجار الكويتيني 
وبصفة عامة كانت الس����فن الكويتية كثيرة وتتواجد في موانئ 
الهند وتنقل بضائع من موانئها من مدينة الى مدينة، واقول هنا 
ان البحر تعب وش����قاء لكن املعيش����ة تتطلب العمل، كنت بحارا 
وتعرضنا حلوادث، شاهدت مدن مومباي واليبا وقوة وكراتشي 

البحارة  م�ن  مجموعة  ش�اهدت 
وعندما  أمام�ي  البحر  ق�اع  في  يغرقون 
تمسكنا بالجالبوت انقلبت وصرنا تحتها

ركب�ت بح�ارًا ف�ي س�فينة فتح 
يعطين�ي  النوخ�ذة  وكان  الرحم�ن 
 200 مرة  أول  والس�لفة  واحدة  قالطة 
روبي�ة ندفعه�ا بعد العودة من الس�فر

ج�دي مب�ارك أول م�ن س�كن 
براح�ة المجيب�ل وكان�ت تمت�د م�ن 
ح�ي الروم�ي حت�ى مي�دان الش�رق

خ�الل إبحارن�ا إلى الم�و تعرضنا 
لالعت�داء من قب�ل غواصات مش�اركة 
الثاني�ة وكانت  العالمي�ة  في الح�رب 
الس�فينة  الجاراهلل  لعبداهلل  »إرطاوي« 
الكويتية الوحيدة التي تعرضت للقصف

التحق��ت بمدرس����تي م�ال 
عبدالوه�اب الحنيان وم�ال بالل وكنت 
أهرب من المدرس�ة وأذهب إلى البحر

مبارك منصور ناصر المجيبل

»اش�لك بالبحر وأهواله..ورزق اهلل على السيف« لعل هذا املثل يبني لنا عظمة البحر وأهواله وقسوته 
واملتاعب التي كان يلقاها البحارة بينما تخوض سفنهم البحار واحمليطات ويعطينا صورة عن األخطار التي 
كان يتعرض لها الكويتيون الذين كانوا ميارسون مهنة الغوص والسفر الشراعي، فمنذ أن تأسست الكويت 
وأهلها يعملون على السفن الشراعية، سنوات طوال مضت وأجيال تعاقبت جيال بعد جيل إلى ان مّن اهلل 
على الكويت بنعمة النفط.  مبارك املجيبل أحد أولئك البحارة الكبار الذين كانوا يعبرون البحار واحمليطات 
بسفنهم حيث ركب بحارا في عدة سفن شراعية، ولد في براحة املجيبل عام 1923 والتحق مبدرستي مال 
عبدالوهاب ومال بالل إال أن حبه للبحر كان يجعله يهرب من املدرسة وسرعان ما بدأ عمله بحارا على السفن 
الشراعية فسافر إلى بومباي وكراتشي وعدن وزجنبار.  يحكي لنا عن أسفاره بالبحر والنواخذة الذين ركب 

معهم البحر وكيف تعرضت سفينة النوخذة بالل الصقر للغرق وغرق معها البحارة جميعا إال هو وأحد عشر 
بحارا آخرين فيذكر لنا تفاصيل مثيرة عن قصة جناته من هذه احلادثة األليمة وكيف كان البحارة يغرقون 
في قاع البحر أمام ناظريه حتى أنه ظل 3 أيام بلياليها يصارع األمواج حتى كتبت له النجاة عن طريق سفينة 
أخرى.  كذلك التحق العم مبارك املجيبل بالشرطة واجليش ويحدثنا عن حكاية إضرابه عن التدريب في 
الش�رطة في أول األمر، ثم كيف ترقى مرارا حتى تقاعد برتبة نقيب. كما يحدثنا أيضا عن مزارع العائلة في 
الفنطاس ويروي لنا كيف كانت احلياة في املاضي جميلة رغم ش�ظف العيش وكذلك تاريخ العائلة في 
البحر وكي�ف كان منها العديد من النواخذة.  كل هذا وغيره من األمور واملعلومات الش�يقة واحلكايات 

املثيرة جندها في اللقاء التالي مع العم مبارك منصور ناصر املجيبل، فإلى التفاصيل: 

مبارك المجيبل:
ولد في براحة المجيبل بمنطقة الشرق عام 1923

عائلتنا جاءت إلى الكويت من نجد 
عام 1800 وننتمي إلى عنزة من ولد علي

)كرم دياب(العم مبارك املجيبل متحدثا للزميل منصور الهاجري
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نقيب في اجليش الكويتيمبارك املجيبل مالزم اول في اجليش

مزرعة في الوفرة قدميا العم مبارك املجيبل متوسطا راشد املجيبل واوالده ومنصور الهاجري

بوم سفار بوسط البحر متوجها الحد البنادر

تسير من دون شراع الى منطقة »طنة فري« من جزر الهند ثم واصلنا 
السير الى هناك، حسني بالل الصقر كان بحارا في السفينة »طارق« 
فقال له س���عد العبكل اخوي يطلبك احلل، البوم غرق وبعضنا مات 
وبدأ بالبكاء وعزيناه وكان في س���فينة »طارق« ونوخذهم عبداهلل 
املعتوق، وف���ي بومباي حضر عندنا عبدالعزي���ز الصقر ومجموعة 
التجار الكويتيني والقنصل وعلي النجدي ومس���اعد الساير وهناك 
جمعوا لنا مبلغا واعطوا كل واحد منا س���بعمائة وخمس���ني روبية 
واستأجروا لنا غرفا في احد الفنادق، جميع التجار زارونا وأثناء تلك 
الفترة عيس���ى العثمان وصل، وبعد فترة من الراحة والسكن ركبنا 
الباخرة »دواركا« وعدنا الى الكويت، وقد مكثنا هناك عشرين يوما، 
وكان الفنان يوسف البكر في الهند وكان يطبخ لنا االكل، املهم سافرنا 
ووصلن���ا الى الكويت ونزلنا من الباخرة ونقلنا بواس���طة جالبوت 
الى الساحل وكان جمع غفير من املواطنني ينتظروننا على الساحل 
والوالدة من فرط فرحتها بسالمتي حملتني وسقطت معها في البحر، 
جميع افراد عائلة املجيبل كانوا في اس���تقبالنا وكانوا يسألوننا عن 
بقية البحارة فأبلغناهم وذهبت الى البيت والوالدة متشي وتقبلني 
دخلت البيت وجميع اجليران واالقارب ينتظرونني في البيت للسالم 

واجلميع يسأل ويتحمد اهلل على السالمة.
ال يوجد ف���رق بني املواطنني جميعنا اخوة ومواطنون.. اول ليلة 
الوالدة من فرحتها بس���المتي ما فارقتني ونامت معي بالفراش، هذه 
طبعة النوخذة بالل الصقر مايو 1943 أثناء احلرب العاملية الثانية.

النوخذة أحمد العثمان

بعد احلديث عن رحلته املثيرة والنهاية الدرامية التي آلت اليها مع 
النوخذة بالل الصقر، يتطرق العم مبارك املجيبل للكالم عن عمله مع 
نوخذة آخر هو احمد العثمان، فيقول: بعد تلك احلادثة ركبت بحارا مع 
النوخذة احمد العثمان وهو من عائلة مالك س����فن ونواخذة من سكان 
احلي القبلي ومن عائالت الكويت املعروفة ويتصفون بالطيبة واخللق 
الكرمي وميلكون عدة س����فن شراعية، ركبت بحارا وسافرنا الى الهند � 
مدين����ة مومباي، وعن احد املواقف املثيرة التي تعرض لها يقول العم 
مب����ارك انه كاد يغرق ذات مرة وانتهى االمر به بتعلم الس����باحة وفي 
التفاصيل يقول: اس����تأجر الوالد سفينة شوعي للغوص ومعه خليفة 
العطار وركبت معهما ولكني سقطت في البحر وال يعلم عني احد وكان 
عمري ثماني سنوات وكنت البسا قحفية وكان معي ولد خالتي وتنادوا 
البحارة وما كنت اعرف السباحة عدل ونزلوا وانقذوني وهذه احلادثة 
قبل احلادثة الكبيرة املهم بعدما ساعدوني ناداني الوالد وضربني طراق 
عل����ى وجهي )الطراق هو ضرب الكف عل����ى الوجه( ومن ذلك الطراق 
تعلمت الس����باحة وقال لي ما تعرف تسبح يا الدثوي )معناه الردي( 
ومنها تعلمت السباحة وكان يتابعني وكنت اسبح في نقعة النصف.

ضابط في الشرطة والجيش الكويتي

يتحول العم مبارك املجيبل بعد ذل����ك من البحر واهواله واحداثه 
للكالم عن عمله بالش����رطة بعدما ترك البحر وعذابه وشقاه، وانتهى 
الغوص فيقول: بعد الس����فر بالسفن الشراعية بدأت احلياة والنهضة 

احلديثة التحقت عام 1950 بالشرطة برتبة شرطي.
كان اخي ناصر املجيبل يدرس مع املغفور له الشيخ صباح السالم، 
ثم دخل الش����رطة واخي ناصر هو الذي سجلني شرطيا وذهبت معه 
واول رجل قابلته من العس����كريني جاسم شهاب وكان في االمن العام 
وكان تدريبنا في منطقة اجليوان صباح كل يوم، رياضة منها اجلري 
وااللعاب واذكر ان جبرا شحيبر يش����رف علينا، وفي احد االيام قلت 
اريد ان اضرب عن التدريب من ش����دة التعب وقلت له تريد ان تشكي 
علي ما عندي مانع ورفض����ت اخلروج ذلك اليوم من التدريب ورحت 
عن����ه وناداني وقال يا مبارك انت رجل كويت����ي ومعروف فقلت له ال 

اريد التدريب.
واضربت عن التدريب وقال تعال ما يصير تعمل هكذا فقلت له روح 
اشتكي علي وربعي الذين معي صفقوا لي اخيرا بدأت التدريب ورجعت 
الى التدريب ومارسته وعينت شرطيا وبعد اربع سنوات حصلت  على 
خيطي وصرت وكيل عريف وبعد ذلك صارت 3 خيوط وتاج وصرت 
رقيبا وبعد سنوات صرت وكيل أول ضابط وبعد سنوات حصلت على 
النجمة برتبة مالزم وبعد سنوات من اخلدمة والعمل والكفاح واملثابرة 
حصلت على سمعة طيبة بني رفاق السالح فحصلت على النجمة الثانية 
برتبة مالزم أول وبعد سنوات من العمل واخلدمة العسكرية حصلت 

على الترقية وأصبحت نقيبا ب� 3 جنوم.
وفي األمن كان عبداللطيف الثويني يعتمد علّي وفي احدى احلوادث 
أرس����لني في مهمة لتتبع حرامي سرق من أحد املواطنني مبلغا كبيرا 
ورحت الى بعض العمال وكانوا يس����كنون عشة وفتشت تلك العشة 
ووجدت البوك )احملفظة( وعرفت مكانها ووجدتها وضعت الكلبش����ة 
بيد السارق وأخذته الى األمن العام ومتت محاسبته وعقابه والضرب 

ما كان يس���كن هناك، ألنه كان يسكن في الكويت في براحة املجيبل 
وتزوج ولده صالح اللي هو خالي من املزيعل وفي س���نة 1901 كان 
التجهيز حلرب الصريف وكان الزم يطلع للحرب واحد من كل بيت 
وراح خالي صالح مع جيش املغفور له الشيخ مبارك الصباح حلرب 
الصريف وفي هذه األثناء اس���تأذنت زوجة خالي من جدي مبارك 
ان تذهب عند اخوانه���ا بالفنطاس الى ان يحضر خالي من احلرب 
وهذه احلرب كانت خسارة كبيرة على أهل الكويت، ألن اللي ماتوا 
فيها باملي���ات وكان خالي صالح بن مبارك املجيبل واحدا من الذين 
قدم���وا أنفس���هم وأرواحهم حق الكويت وش���يوخها املهم ملا وصل 
اخلبر استمرت زوجة خالي بالفنطاس مع عيالها مجبل وعلي وكان 
جدي مبارك يزورهم ومير بهم وهم كانوا يشتغلون باملزارع ملوت 
املجيبل وهذا سبب وجود املجيبل بالفنطاس، عقب ما كانوا بشرق 
وجبلة، مع العلم انهم اس���تمروا يسكنون براحة املجيبل وسكنوا 
بعد في املرقاب وبعد في الشعيبة ثم يعود بعد ذلك الى احلديث عن 
الفنطاس قائال: كنا ايام الصيف نرجع الى الكويت وايام الربيع نعود 
الى الفنطاس والوالد كان يقول عن الفنطاس كأنها لبنان عنده، قرية 
جميلة وحلوة وهواؤها نقي، ساحل رملي ناعم يا سالم، اهلل على 
الفنطاس، النساء في الليل على نور القمر يلعنب عظيم ساري وكن 
يأخذن العظم يكحلنه ويرمينه ويبحثن عنه وعندما كنت صغيرا 
العب معهن، كانت املرأة قوية تقوم بجميع اعمال البيت وكان عندنا 
شيخة املجيبل متش���ي من البلداني في الفنطاس الى البيت حاملة 
على ظهرها قربة ماء للش���رب وتفرغه وتعود مرة ثانية واملاء في 

احلب او البرمة وحتتها »ناقوط« ماء مفلتر.
وعندنا اغنام وكنت اشرب منه، الفنطاس فيها مزارع كثيرة وفيها 
الكنار ونصطاد الطيور ونضع على السدرة سالية ونصيد الطيور في 
الربيع نذبح جميع الطيور التي نصطادها ونعملها خميسة والوالدة 
وعمتي ش���يخة تخبزان وجدتي روزة تطبخ، قدميا كان اجلو حلوا 
ونحن االطفال كان عندنا وناس���ة اقول ان املرأة في الفنطاس بطلة 

تؤدي جميع خدمات املنزل.

نواخذة من المجيبل

عائلة املجيبل من العائالت التي لها باع في العمل بالبحر وسبر 
أغواره فكان منهم العديد من النواخذة، وعن ذلك يقول العم مبارك 
املجيب���ل: اذكر من رجاالت عائلة املجيبل والذين كانوا يعملون في 
البحر وصاروا نواخذة خاصة في سفن الغوص صالح علي املجيبل 
ووالدي منصور املجيبل حي���ث ان صالح علي املجيبل كان غيصا 
قويا ومعروفا بني كل الغاصة بطول انسمه ومهارته بعد ذلك صار 
نوخذة غوص، وكان عنده ش���وعي ومعهم س���عد املجيبل واعيال 
املجيبل واعيال الفنطاس وكان النوخذة صالح املجيبل صار نوخذة 
ملدة س���نتني واحيانا كان يحصل على بعض القماش )اللؤلؤ( وفي 
احدى الس���نوات كان علي معهم يغوص في س���فينته فحصل على 
»دانة« وباعها مببلغ جي���د حيث وجد اربع محارات وفلق االخيرة 
فوجد احملارة كبيرة تلمع وباعها وكان آخر املوسم وقفل عائدا الى 

الكويت.
عائلة املجيبل كانوا يشتغلون بالزراعة في الفنطاس والغوص 
في السفن الشراعية للبحث عن اللؤلؤ في الكويت واستمرت حياتهم 
حتى بداية النهضة احلديثة وكانوا يعيشون في بيوتهم في الفنطاس 
وفي مدينة الكويت، ومنهم الضباط في الشرطة واجليش وفي جميع 
الوزارات وحصلوا على مناصب ادارية متقدمة ولهم باع طويل في 
النهض���ة احلديثة وهم من العائالت الكويتية القدمية والدليل على 
هذا ان اطلق اس���م العائلة على احدى البراحات في مدينة الكويت 
ولقد هاجرت عائلة املجيبل من جند في اوائل العام 1800 او منتصف 

.1700

كلمة للشباب

يوجه العم مبارك املجيبل كلمة لشباب الكويت: اقول للشباب ابناء 
الكويت اوال اهلل يهنيهم بالنعمة التي يعيشونها وانتبهوا يا اوالدي 
على انفسكم وهذه بلدكم وخذوا احلذر من االشرار، كما ادعو الشباب 
للوح���دة الوطنية، لقد خدمت في الكويت في البر والبحر وحتملنا 
جميع املتاعب من اجل الكويت، كنت بحارا وعس���كريا، وانتبهو يا 

عيالي على الكويت وال تتأخروا عن خدمتها في كل ما حتتاجه.
كما يتحدث عن الديوانية قائ���ال: الديوانية مكان جلمع الرجال 
والشباب فيها منافع ومصالح وكالم يدور بني الرجال جتمع الرجال 
وتطورت الديوانية، الديوانية القدمية كانت افضل من احلالية، حيث 
كانت الديوانية في املاضي فيها كالم يس���ر ويبهج القلب، اما حاليا 

فكالم لغو فالن قال وفالن قال.
اقول احلمد هلل الذي عطانا هذه النعم واخلير ونحن نعيش في 

وطننا احلبيب الكويت، فاحلمد والشكر هلل على نعمائه.

كان عقابه باالضافة للسجن.
ومن احلوادث عندما كنت في الشرطة عرفنا عن رجل عربي يصنع 
خمورا وقد اس����تأجر بيت����ا عربيا في حولي ومت����ت مراقبته حتى مت 
القبض عليه وشاهدت اخلمور في خزانات، وأحضرته الى األمن العام 
ومت عقابه، وكذلك كنت في احدى الس����نوات في الدورية ومعي عريف 
ورقيب وكنت برتبة مالزم أول وشاهدت رجال يحاول السرقة فألقيت 

القبض عليه وسلمته للمسؤولني وعوقب عقابا شديدا وسجن.
أمضيت 5 سنوات في األمن العام منذ عام 1950 حتى عام 1955 وقد 
أديت واجبي على أكمل وجه وبعد ذلك انتقلت الى شرطة السيف والتي 
كان يرأسها الشيخ مبارك احلمد الصباح، وفي مخفر السيف كنا نفتش 
السفن الشراعية والبحارة وكان بعض النواخذة غير الكويتيني يهربون 
أشخاصا ونحن نلقي القبض عليهم، واذكر عثمان األيوبي وغيره من 

الضباط وأفراد الشرطة.
ويضيف: أمضيت س����نوات طويلة في مخفر شرطة السيف وأيضا 
نقلت الى احلرس األميري وكانت الرتبة نقيبا وكانوا يعطوننا املالبس 
اخلاصة وسيفا، كذلك كنت في اجليش ضابطا مشرفا على فرقة املوسيقى 
وكنت اعزف كورنيت وتعلمت بالفرقة مع ضابط اس����مه محمد الديب 

وبعد ذلك عني ضابط آخر بدال مني وهو متعلم احضر من األردن.
وكنت مع املجموعة وبعد وفاة الضابط حمد عويس املش����رف على 
فرقة املوسيقى عينت بدال منه في اجليش وكنت قبل ذلك اعزف وتعلمت 
النوتة ويقول خالد احلمود »اسمع صوتك مثل املوسيقى وتقسيماتك 
التي تؤديها« وكنا في األعياد واملناسبات الوطنية نعزف وأحيانا نقف 
أمام األمن العام ليليا ومالبس����نا للون األحمر وأمضيت مدة طويلة في 
فرقة املوسيقى وتقاعدت بعد ذلك وأيضا كنت اكتب النوتة وقد تعلمتها، 
وأنا أول رئيس فرقة موس����يقية كويتي انفخ البوق، وانتهت الوظيفة 

بعد التقاعد وتركت اجليش والعسكرية وكنت برتبة نقيب.
وبصفة عامة اقول ان جميع أماكن العمل احلالل زاولتها للعيش����ة 
واحلياة الأزال أتذكر تلك األعم����ال البحرية واجليش وبعد التقاعد لم 
اش����تغل في أي مكان وتقاعدت يوم 1972/12/12، ثم حصلت على بسطة 
وأجرتها على واحد بس����عر ش����هري وحصلت على محل خباز ويتبعه 

14 مترا.

السفر إلى الدول العربية

يتحدث الزميل مبارك املجيبل عن حب السفر والترحال والذي اشترك 
فيه جميع أفراد العائلة فيقول:

كنا نحن وأفراد عائلة املجيبل كثيري السفر الى الدول العربية من 
بدايات اخلمسينيات وكنت أنا كثير التردد على مصر مع العائلة وباقي 

كن�ا ننقل التم�ور للصوم�ال وبعضه�م كان يعمل »خفاق�ة« ويغطيها 
حت�ى يتعثر البحار فيها فيتمكن من االس�تيالء على التمر والهرب بس�رعة

بع�د نجاتنا من الغرق أعطى التجار الكويتيون كل بحار منا 750 روبية 
وعند عودتن�ا حملتني أمي وس�قطنا في البحر من ش�دة فرحتها بعودتي
لدى التحاقي بالش�رطة أضربت عن التدريب وقلت للمس�ؤول  »روح اش�تكي علي«

املجيبل كانوا أيضا يسافرون الى مصر ولبنان وسورية وبعض الدول 
العربية األخرى أحيانا للسفر والتنزه وأحيانا أخرى للقنص والصيد 
واذكر ان في س����نة 70 كنا في مصر مع العائلة ثم ذهبنا الى لبنان مع 
أم����ي وخالتي وعمي صالح علي املجيبل، بعدما وصلنا الى لبنان قالت 
لي أمي يا وليدي احنا حجينا كم حجة ونبي نروح القدس ونش����وف 
احلرم قلت لها أنا مع عمي صالح حاضرين ومشينا الساعة 10 صباحا 
وما صارت الساعة 6 مساء إال ونحن في أريحا ثم وصلنا القدس الساعة 
8.00 وسكنا في فندق األراضي املقدسة وعمي صالح اتفق مع املطوف 
حتى نزور كل املقدسات وكل األماكن املهمة وزرنا أيضا املسجد األقصى 
ومسجد الصخرة وفرحت أمي وخالتي منى ومن عمي صالح ومن خدمتنا 
لهم وهبتنا على شانهم واذكر في هذه الزيارة األماكن املقدسة وفرحتنا 
كلنا في ش����وفة هذه األماكن وحزن����ا على انها ميكن تضيع في الوضع 
اللي كان موجود ف����ي ذلك الوقت، أما احلني عاد ما يحتاج أوصفلك ان 

هذه األماكن ضاعت اال شوي أو ميكن انها ضاعت باملرة.

مزارع الفنطاس

يكلمن����ا العم مبارك املجيبل بعد ذلك عن النش����اط الزراعي لعائلة 
املجيبل قدميا فيقول:

عائل����ة املجيبل لديهم مزارع كبيرة في قرية الفنطاس قدميا وكانوا 
يزرعون الطماط والبطيخ والطروح، وجميع اخلضراوات وكان جدي 
ووالدي يزرعون معهم مزارعون وفيها عني ماء عذبة وسكنت عند خالي 
في الفنطاس وكان اجلميع يصدرون املاء من جليب البلداني ويفرغ املاء 
في الش����روب وتستخدم القرب في أخذ املاء من اجلليب ونسقي الزرع 
منذ الصباح وبعد 18 يوما يبدأ نبت الزرع وعندنا ماء الس����ليل نعطيه 

لألغنام واألبقار.
هكذا كان ماء البلداني للشرب والطبخ وماء السليل للحيوانات، وكانت 
عائلة املجيبل عندهم تقريبا أكث����ر من 2000 متر من املزارع وموقعها 
أول دخول الفنط����اس ولكنها حتولت اآلن الى عمارات ودكاكني، واذكر 
ش����يخان عنده مزرعة والعائالت التي تس����كن الفنطاس مثل احلمدان 
والردهان واحلقان واملجيبل واملزيع����ل والعميري والعوازم وغيرهم 
عندهم مزارع وكذلك كنا نذهب الى س����احل الفنطاس، وعائلة املزيعل 
كان عندهم مزرعة وعندهم ش����وعي للغوص وكنا نركب بالشوعي من 

الفنطاس الى الكويت.

الخال وحرب الصريف

وفي س����ياق احلديث يتطرق ضيفنا لبع����ض املعلومات التاريخية 
فيق����ول: أول من ذهب للفنطاس جدي مب����ارك للمزارع اللي عنده بس 


